
مم ن أشاء ) مم بك  مح تت رحمتي أر نن ى آخرأن ررداد بالرحمة مع يي  ) ولكن 
ييامهما أول ى فييي هييذه دالييية دال!خ!باوهي فعل دالله  يته للعبد فأ لعبد أي رحم

  أيامهما أول ى؟
دالرحمة بالمعن ى.. .:دالطالب ...

 أي، نعم:دالشيخ
 )) أي يحذر عذداب دالخرة، ويرجو رحمة داللهيحذر الرخرة (( :دالطالب

.يعني يحذر دالنار ويرجو دالجنة
 يرجييو أن: أي نعم هذدا ما ذهب داليه دالمؤلف، لكن لماذدا ل نقول:دالشيخ

يلييه يعنييي عع فف يرحمه دالله ويكون دالمرداد بالرحمة هنا رحمة دالله دالتي هييي 
يه بييالمرين بالنجيياة ميين دالنييار وبييدخول دالجنيية هييذدا يرجو أن يرحمه دالليي

حسن؛ لن دالمتبادر في دالغالب لمعن ى دالرحميية أن تكييون فعييلدالمعن ى أ
نضا إذدا قلنا رحمة دالله صار يرجو أن ينجييو نن دالله يرحمك، وأي دالله يعني أ

ويرجو رحمممةمن دالنييار أو ميين عييذداب دالخييرة وأن يفييوز بالجنيية، (( 
رمن هو عاص بييالكفر أو غيييره ": )) قالربه  أفادنييا دالمؤلييف رحمييه " ك

ين دالله فيامهييا أنييه ل يسييتوي هييذدا وهييذدا، هييل يي رب يي نن دالية  دالله بامهذدا دالتقدير أ
صص بيالكفر نميا كميين هييو عييا نددا وقائ فج رء دالليل سييا رمن هو قانت آنا يستوي 
فمن بلغة دالقييرآن؛ دالقييرآن فيييه أشييياء كييثيرة فره؟ دالجوداب: ل. وهذدا  وغي
فمن دالبلغة، كيف يكون من رذف؛ لدللة دالمذكور عل ى دالمحذوف وهذدا  يتح
رطب فائييدتين: دالفائييدة رف دالشيييء داسييتفاد دالمخييا فذ يحيي دالبلغيية؟ لنييه إذدا 
نل غير وداضح؟ دالفائييدة دالثانييية: دالول ى داختصار دالكل م دانتبه! وهذدا وداضح و
نن دالذهن يتطلع إل ى نن دالية إذدا كان فيامها شيء محذوف فإ قوة دالنتباه؛ ل
هيذدا دالشييء دالمحييذوف فتجيد دالنسييان يتوقييف يفكيير يتأمييل ميا داليذي
يصييل لييه هييذدا نل هكذدا لم يح ي م مرس يره، لكن لو جاء دالكل فذف؟ وما تقدي يح

مودالتوقف وهذدا دالتفكير، أنت دالن لييو قييرأت دالييية دالكريميية ((  مهمم ن ن  مم مأ

ته بب مر مة  مم نح مر مجو  نر مي مو مة  مر ترخ نل مر ا مذ نح مي مما  تئ مقا مو مدا  تج مسا تل  ني مل مء ال منا تت آ تن مقا
م ن  تذي مل تو ي ا مت نس مي نل  مه نل  نفا إليي ى دايييش؟ إليي ىمق يو )) لوجدت نفسك متشيي

يد دانتباهييك رت صذ يشيي فئ نئا آخر وحين نن هناك شي رخر، دالكل م ما تم، ل بد أ صء آ شي
نحا يه دالبلغة -يا عبد دالله- وداض نل في دالمعن ى فصار وج يم يد تأ وتزددا

أكثريصير بينتبه  أول شيء :دالطالب  ...
  يعني دالختصار، ودالثاني:دالشيخ

 دالتركيز:دالطالب
 دايش دالتركيز؟:دالشيخ



 . شد دالنتباه:دالطالب
عذف:دالشيخ نن حيي  داي شد دالنتباه، كيييف؟ دالول فامهمنييا دالختصييار وداضييح أ

فضي قلة دالكل م وداختصار دالكل م، لكن دالثاني؟ رت دالشيء من دالكل م يق
وأشددالمخاطب .. لنه إذدا كانت دالعبارة قليلة كان أسامهل :دالطالب ..

 ل:دالشيخ
ننه لما حذف: دالطالب ميير عليييه بييدون ...  لنه لو كان دالكل م تييا م ....وأ

.. ملحظة تامة
نلع ما هييذدا دالمحييذوف:دالشيخ  لن هذدا دالمحذوف ل بد منه فالنسان يتط

نن دالكل م يحتيياج إليي ى شيييء، فيتطلييع دالكل م دالن نيياقص يعنييي بمعنييي أ
يد فييي دالتييدبر فامهييذه ميين صذ يييزددا فئيي دالنسان إل ى معرفة هذدا دالشيييء، وحين
فذف دالله عز وجييل أشييياء يحتيياج ننا يح رذف أحيا ييح بلغة دالقردان أعني أنه 
فمن أجل هذه دالفائدة، بل من أجل هاتين دالفائدتين، قال دالمخاطب داليامها 
رأ م من وش تزيييد رأ م من " في قرداءة  صة  رء دالمؤلف رحمه دالله: " وفي قردا
هذي دالقرداءة عل ى دالول ى؟

أ م: دالطالب
 أ م، طيب وقول دالمؤلف: " في قرداءة " ميين داصييطل ح دالمؤلييف:دالشيخ

رحمه دالله أنه إذدا قال: في قرداءة. أو قال: بفتح كذدا وضم كذدا. أو قييال:
نية فالقرداءة سبعية، وأما إذدا قييال: وقييرئ. فع عب نن دالقرداءة س بالتاء ودالياء فإ
يبر فيقييول: وقييرئ. فييالقرداءة شيياذة غييير سييبعية، دانتبامهييودا لامهييذدا رع ننا ي أحيا
دالصييطل ح: إذدا داتيي ى بقرداءتييين متسيياويتين مثييل يقييول: فييي قييرداءة. أو
بالضم ودالفتح. أو بالياء ودالتاء. وما أشييبه ذلييك ميين دالعبيياردات فييالقرداءة
نء نذة، بنا رءة شا رئ بصيغة دالمبني للمجامهول فالقردا فر يق سبعية، أما إذدا قال: و
عل ى هذه دالقاعدة تكون دالقرداءة (أ م من)؟

 سبعية:دالطالب
 سييبعية لنييه قييال:" وفييي قييرداءة أ م ميين فييي(أ م) بمعنيي ى (بييل):دالشيييخ

رء رمن هو قانت آنييا رأ رمن هو، بل  رأ ودالامهمزة " (بمعن ى بل ودالامهمزة) أي: بل 
دالليل فتكون للضرداب، ودالضرداب هنا إبطالي أو دانتقالي؟

 دانتقالي:دالطالب
نكييد، أنييه إضييرداب دانتقييالي، ودالفييرق:دالشيخ  دانتقالي مؤكد يا جماعة؟ مؤ

بين دالضرداب دالنتقالي ودالضرداب دالبطالي أنه فيي دالضيرداب دالبطيالي
يكون دالول ملغ ى ودالعمدة عل ى دالثاني، وأما في دالنتقييالي فييالول بيياق
.عل ى ما هو عليه ودالثاني داستئنافي داستئنافي ل علقة له بالول



 )) (قييل)قل هل يستو ي الذي ن يعلمون والذي ن ل يعلمممون ))
رمن يصح منه دالخطاب ؟رمن  هل يستو ي الممذي ن(( يا محمد أو قل يا 

 هممل(( )) داسييتفامها م بمعنيي ى دالنفييي يعلمممون والممذي ن ل يعلمممون
 )) دالجييوداب: ل، ليسممتو ي الممذي ن يعلمممون والممذي ن ل يعلمممون

م م فييي كييل علييم فل يستوي دالذين يعلمون ودالذين ل يعلمييون، وهييذدا عييا
ردة ودالكيمييياء رددا فحيي رجييارة ودال ين يسييتوي دالعييالم ودالجاهييل حييت ى فييي علييم دال
وغيرها ل يسيتوي دالييذي يعلييم ودالييذي ل يعلييم، لكين هيذدا ل يقتضييي أن
فميين نن  نحا؛ ل نحا ل يقتضييي أن يكييون دالعييالم ممييدو يكييون دالعييالم ممييدو
نما وقلنيا: ل ذمو يم م ن علميه، فيإذدا كيان دالعلي فم رر  ه خيي يل ن جامه رم دالعلو م 
ير دالعييالم أفضييل، وإذدا يستوي دالذين يعلمون ودالذين ل يعلمون. صييار غييي

نحا وقلنا: علم ممدو فع هل يستوي دالذين يعلمون ودالذين ل يعلمييون. كان دال
فم عل فع صار دالعالم أفضل، طيب إذدا جاءت هذه دالكلمة أو هذه دالجملة في 
دالشريعة؟

دالعالم أفضل :دالطالب .
 دالعالم أفضل، في علم دالنحو؟:دالشيخ

دالعالم أفضل: دالطالب .
 طيب، في علم دالكل م؟:دالشيخ

دالجاهل أفضل: دالطالب .
علييم.:دالشيخ فع يل بيالكل م   دالجاهل أفضل نعم كما قال بعض دالسلف: دالجامه

نن فلييك حييت ى إ فبه إليي ى مامها ندب ى بأصحا رم دالكل م أ نن عل رم؛ ل دالجامهل بالكل م عل
رنامهييم ميياتودا عليي ى دييين عون وهم في سياق دالموت أ نن رم رت يعلمائامهم ي فحل  رطا رف
يدي رؤ صم ييي عليي فع ننه أسييلم ميين  نل لك دالعجائز، ودين دالعجائز أسلم وإن كان جامه

 هل يسممتو ي الممذي ن((بامهم -ودالعياذ بالله- إل ى دالشك ودالحيرة، طيب 
نلفييظيعلمممون والممذي ن ل يعلمممون فميين داليييات دالقليليية دال  )) وهييذه 

رقامها عل ى كل علم، لكن هييل  يب رط يت  هييذداهييودالكثيرة دالمعن ى؛ لنه يمكن أن 
دالعلم محمود أو مييذمو م عليي ى حسييب دالحييال، " أي ل يسييتويان كمييا ل
يستوي " دايش؟

   دالعالم ودالجاهل:دالطالب
 لييو قييال.. دالعييالم ودالجاهييل " وش دالكل م هييذدا؟ معكييم حاشييية :دالشيخ

 دالعلم ودالجامهل كان أوضح
 ما ذكر يا شيخ ما تكلم يا شيخ:دالطالب

 ل ل، وش داللي قبله؟:دالشيخ



 بس (أمن هو قانت) قييوله: " بتخفيييف دالميييم أي فييالامهمزة:دالطالب  
رميين) للستفامها م دالنكاري كما سيشييير لييه بقييوله: " أي ل يسييتويان " و(
رره ند رقيي يره محييذوف  صع خييب عف داسم موصول بمعن ى (دالذي) مبتدأ في محل ر
بقوله: " كمن هو عاص "، وقوله: (قانت) جملة داسمية صلة دالموصول،
فمن (قانت)، وقوله: (يحذر دالخييرة) حييال نما) حالن  فئ نددا وقا فج وقوله: (سا
رضيية، وقييوله بمعنيي ى فر أخرب ى متدداخلة أو متردادفة أو جملة داسييتئنافية معت
(بل) أي دالتي للضرداب دالنتقالي، ودالامهمزة أي دالتي للستفامها م دالنكاري،
ففيييف رسم ميم في دالنون كرسمامها عل ى قرداءة دالتخ يتر وعل ى هذه دالقرداءة 
فحامها لشيييخ يط مصحف دالما م كما يؤخذ من دالجزرية وشيير رخ نعا ل يتبا وهذدا دا
رسم ميييم (أ م) عر يت فره ف دالسل م، وهذدا بالنظر لرسم دالمصحف وأما في غي
رمن) كما في عبارة دالشيار ح، و(مين) علي ى هيذه دالقيرداءة فمن ( مفصولة 
رر كما تقد م في دالعرداب بعينه عل ى دالقرداءتين لم ند نضا ودالخبر مق مبتدأ أي
رر يختلف، وقيوله: " أي ل يسيتويان " أي دالقيانت ودالعاصيي فامهيذدا تفسيي

مم ن هممو قممانت للنفي دالمستفاد من همييزة دالنكييار فييي قييوله: ((  ))أ
رء رودا نر ح س رص يي بامها عل ى دالقرداءة دالول ى ودالتي في ضمن (أ م) عل ى دالثانييية، 

همملوقييوله: " كمييا ل يسييتوب ى دالعييالم ودالجاهييل " تفسييير لقييوله: (( 
نضييا إنكيياري.يستو ي الذي ن يعلمون  )) إل ى آخره ودالسييتفامها م فيييه أي

.دانتامه ى
نيييان نييافع ودابيين كييثير فم فمين: قوله: (أمن هو قانت) قردا دالحر نس وعبارة دال
بتخفيف دالميم ودالباقون بتشديدها، فأما دالوليي ى ففيامهييا وجامهيان: أحييدهما
رميين) بمعنيي ى (دالييذي) ودالسييتفامها م ننامها همييزة دالسييتفامها م دخلييت عليي ى ( أ
نددا، أو للتقرير ومقابله محذوف تقديره: أمن هو قانت كمن جعل لله أنددا
رر أ م دالكييافر دالمخيياطب فره، أو دالتقدير أهذدا دالقانت خييي أمن هو قانت كغي

ملبقوله: ((   قل هل يستو ي(( )) ويدل عليه قل تمتع بكفرك قلي
رر دالمبتدأ وما يعادلالذي ن يعلمون والذي ن ل يعلمون رف خب رذ رح  ))  ف

رلن أوليي ى؛ لقليية دالحييذف، ودالثيياني أي نو رل رم عنييه، ودالتقييدير دان دا رامه عف دالمست
ردب ى هو دالنبي صييل ى داللييه ردب ى، ويكون دالمنا رنا يم رمن)  تكون دالامهمزة للندداء و(

)) هل يسممتو ي الممذي ن يعلمممون ((عليه وسلم وهو دالمأمور بقوله: 
عييت. وأميا دالقيرداءة دالثانيية فامهيي رك رت و عي رك رمن هو قانت قل:  كأنه قيل: يا 
يم فييي دالميييم وفييي فت دالمي رم فغ عد يأ نضا ف رمن) دالموصولة أي (أ م) دداخلة عل ى (
يلامها محذوف تقديره: دالكافر فد رلة ومعا فص نت صذ قولن: أحدهما أنامها م فئ (أ م) حين
ير بييي(بييل) ودالامهمييزة ند رقيي يت رر أ م دالذي هو قانت؟ ودالثاني: أنامها منقطعيية ف خي



فل لييه  يقو رم رت كغيييره أو كالكييافر دالييي فن رميين هييو قييا رأ نع((أي: بييل  متمم مم مت  
 . )) دانتامه ىبكفرك

نن قييوله: (ل:دالشيخ فميين هييذدا دالبحييث أ  طيييب عليي ى كييل حييال تييبين لنييا 
فنت ودالكافر، كما ل يسييتو  دالعييالم ودالجاهييل، فيكييونييستويان) أي دالقا

نددا عليي ى قييوله:  فويان " ليييس عائيي رت  قل هممل يسممتو ي((قوله: " ل يس
فئييد عليي ى مييا سييبق وهييو "الذي ن يعلمون والذي ن ل يعلمون  ))؛ عا

ريان  كما فو رت عس ري رعاص ل  رمن هو  نما) ك فئ نددا وقا فج رمن هو قانت آناء دالليل سا (أ
رودالذين ل يعلمون " نعم فوي دالذين يعلمون  رت عس  ل ي
... :دالطالب

عفي،..: دالشيخ نن ننييا دالنكار ودال ننييه أحيا رل  (آناء دالليل) يعني سيياعات دالليييل؛ 
فمن دالنسان أن يقو م كل دالليل كما فييي عشيير رمضييان دالخيييرة رلب  عط يي
ري دالليل كله، فلو قال: (فييي) لتعييين أن يكييون هنيياك في عح يي نن دالسنة أن  فإ
رسع، فإذدا قال: آناء دالليل شمل هذه وهذدا نت .م

 أنه من باب دالستعدداد للعبادة لو نا م بنية قيا م دالليييل: ما نقول:دالطالب
نضأ ويصلي  رو ؟..وهو يت

يلييه هييذدا:دالشيييخ  ربمييا يييدخل لكيين فييي بعييض دالحيييان قييد ل يكييون عم
نددا للعبادة  رددا عع رت عس  ولامهذدا ليس من دالمشروع أن دالنسييان يقييو م دالليييل...دا

ننا .كله في كل أحيانه لكن أحيا
 ...  يا شيخ ذكر أي ل يستويان دالعالم:دالطالب

رما سبقامها يعني كمييا أنييه:دالشيخ فل نن هذه دالجملة صارت كالدليل   يعني كأ
من دالمعلييو م أنييه ل يسييتوي دالييذين يعلمييون ودالييذين ل يعلمييون فييإنه ل
.يستوي دالقانت ودالعاصي

 )) (إنميياإنما يتممذكر أولمموا اللبممابطيب ثم قال دالله عز وجل: (( 
يتذكر) (إنما) أدداة حصر ودالحصيير هييو إثبييات دالحكييم -هييذدا بييدء دالييدرس
ييه عمييا سييوداه، فييإذدا عصر هو إثبات دالحكم بالمحصور فيه ونف دالجديد- دالح

رم إل زيييد، ((  فئ  ))إنما يتممذكرقيل: إنما دالقائم زيييد فامهييو كقولنييا: ل قييا
فعظ ((  نت ري  )) أصحاب دالعقول " (أصييحاب)أولوا البابيقول دالمؤلف: " 

نن نب وهو دالعقييل؛ ل يل تفسير لي(أولودا) و(دالعقول) تفسير لي(داللباب) جمع 
نة إل بالعقييل، وعليي ى هييذدا ننا حقيقيي يصور ول يكون إنسا يق عقل  رع دالنسان بل 
رر فيامهم؛ لنامهم ليسودا بعقلء كما قيال رر ل خي يصو يق فالكفار بجميع أنوداعامهم 

تي فهممم ل يعقلممون((دالله تعال ى:  نم تم ع نك مم ب  ))، ودالعقييل دالييذي ص
يرك أمييا عقييل يزك عمييا يضيي فجيي عشييد أي دالييذي يح ير عقل دال رمد فاعله هو ع ييح



نتب رر دالدرداك فإنه يستوي فيه دالمحمود ودالمذمو م، عقل دالدرداك دالذي يت
فميين شييروط عليه دالتكليف وهو دالذي يييأتي فييي كل م دالفقامهيياء يقولييون: 
عشييد ير عقييل دالدرداك، أمييا عقييل دال عقل يعني عقل دايش؟ يعنييي ع رع دالعبادة دال
يره فامهذدا ل علقة للتكليف به بييل إنمييا يقييال: يض فجز صاحبه عما ي دالذي يح

رمن ل فل، ((  ققا و يره فامهو دالعاقل ح يض يله عما ي رزه عق رج إنما يتممذكررمن ح
نل هؤلءأولوا اللباب نكر إ رذ . )) أي: ما يت

مبهنأخذ فودائد دالية من قوله تعال ى: ((  معا ر مد مر  مض من  مسا نن تل مس ا مم وإذا 
 )) إل ى آخره
رذدا فإ نبه إل عند دالضرورة؛ لقييوله  نن دالكافر ل يعرف ر من فودائد هذه دالية أ

مر يض نسه  مممما(( رم مي  تس من مه  نن تم مة  مم نع تن مه  مل مو مرخ مذا  تإ مم  مث ته  ني مل تإ مبا  تني مم مه  مب مر معا  مد  
من . )) إل ى آخرهمكا

فإذدا عييرف نن دالنسان  نبا؛ أي أ نن عبادة دالضرورة ل تنفع غال ومن فودائدها أ
ربه عند دالضرورة فقط فالغالب أنه ل ينتفع بامهذه دالعبييادة؛ لنامهييا ليسييت
رلكيية، وإن رامه فإنجيياء دالنسييان ميين دال نة عن رغبة ولكنامها عبادة من أجل  عباد
نبا لفتح دالله عليه كما يوجييد دالن ميين ننا ينتفع ربما يكون هذدا سب كان أحيا
فنيب إل ى داللييه يي رمن يصاب بمرض شديد ويخاف منه دالامهلك ف نل  دالناس مث

ين دالله عليه بي يم  لكيين دالغييالب..عز وجل ويدعو دالله سبحانه وتعال ى ثم ي
نة ل يفيد رد ضرور يب .أن دالتع
نن إيمييانه بييالله ل يخرجييه نن دالكافر يؤمن بييالله وأ فمن فودائد هذه دالية أ و

مبه ((من دالكفر؛ لقوله:  معا ر  فاليمان بييالله وبربييوبيته ل يكفييي ول)) د
فعييث فيامهييم يب نن دالمشييركين دالييذين  فرج دالنسان من دالكفر، ودليل ذلك أ ييخ

يرون بالله ((  فق يي نمرسول دالله صل ى دالله عليه وسلم كان  مه مت نل مأ مسمم ن ن  تئ مل مو
مه ملمم م ن ال مل مقممو مي مل نم  مهمم مق مل مرخ ن ن  مق(( )) مممم ملمم مرخ ن ن  مممم نم  مه مت نل مأ مسمم ن ن  تئمم مل مو  

مم تليمم مع نل مز ا تزيمم مع نل م ن ا مهمم مق مل مرخ م ن  مل مقممو مي مل مض  نر نل
م موا تت  موا مما مسمم  )) يعنيييال

نن دالذي خلق هو دالله ويصفونه بالصفات دالكاملة ومع ذلك فامهم يرون بأ يق
كفار داستبا ح دالنبي صل ى دالله عليه وسييلم دميياءهم ونسيياءهم وأمييودالامهم
رمن قال عن دالنصارب ى إنامهم مؤمنون فامهو جاهييل، نن  وذريتامهم، وبه نعرف أ
رميين نن  فمن كفرهم فامهو مرتييد؛ ل نما بما يدل عليه دالشرع  بل إن كان عالـ
يذب للييه عييز وجييل، وكييذلك ركيي ند م رت عر رمن كفره دالله فإنه م فل حكم باليمان 
نن هييذدا دالكل م صييادر إمييا عيين رمن قال عن داليامهود إنامهم مؤمنون بالله فييإ
جامهل وإما عن ردة ودالعياذ بالله، فإذدا قال: إنامهم يؤمنون بييالله يقولونييك
يلمور. قلنا: هذدا ل ينفعامهييم دالله عز وجل هو دالكاشف للضر وهو دالمدبر ل



ولامهذدا تجد عند دالعامة لما دالتبس عل ى بعضامهم هذدا دالمر تجدهم إذدا قيييل
نردا وهو يشامهد أن ل داله لامهم: إن تارك دالصلة كافر. قالودا: كيف يكون كاف
رد فامه رشيي رميين  نددا رسول دالله أين دالكفر؟ فيقال: ليس كييل  دال دالله وأن محم
ننا: دالمنافقون يييأتون إليي ى رسييول داللييه صييل ى داللييه عليييه بامهذدا يكون مؤم
وسلم يقولون: نشامهد إنك لرسول داللييه ويؤكييدون هييذدا فيؤكييد داللييه عييز

ربامهم فيقول: ((  والله يعلم إنك لرسموله واللمه يشمهد إنوجل كذ
 )) وإن شامهدودا بألسنتامهم فامهييم كيياذبون بقلييوبامهم،المنافقي ن لكاذبون

عل ى كل حال هذه دالية تدل عل ى أن مجرد داعييترداف دالنسييان بييالرب ل
.يخرجه عن دالكفر
نن دالله عز وجل يجيب دعييوة دالمضييطر ولييو كييان ومن فودائد هذه دالية أ

نردا؛ لقوله: ((   مله كاف مو . فييإن قييال قائييل: كيييف يجيييب داللييه))ثم إذا رخ
رتييه نن رحم فبه فييإ فتييه لغضيي فق رحم عب رته وهو كافر؟ قلنا: هذدا من آثار سيي دعو
يق فب رة للرحمة فتس رب فج رب للغضب ودالضرورة مو فج ربه فالكفر مو سبقت غض
يبه دالله عز وجل، وهذدا كإجابيية دالمظلييو م ولييو كييان ية دالغضب فيجي دالرحم
نردا نة للعييدل ودانتصييا نردا؛ إقاميي نردا دالمظلو م تجاب دعييوته ولييو كييان كيياف كاف

نق قال دالنبي صل ى دالله عليه وسلم لمعيياذ بيين جبييل: (  رح مةلل تق دعممو مت ا
نذدا فامهذدان شخصانالمظلوم فإنه ليس بينها وبي ن الله حجاب  ) إ

رمن وقييع فييي ضييرورة إذدا دعييا يب دعوتامهما مع دالكفر هما دالمظلو م و يتجا
يلييل كيييف يخييرج هييذدا عيين دالقاعييدة بييأن دالكييافر رع دالله، لميياذدا ل بييد أن ن
فمن أجييل دالعييدل ودالنتصييار رب عليه؟ نقول: أما إجابة دالمظلو م؛ ف مغضو
يقييه سييببان: نن دالمضييطر داجتمييع فييي ح رفل للحق، وأما إجابيية دالمضييطر؛ ف
رضييب ودالنتقييا م رغ فجب لل رب للرحمة وهو دالضرورة، وسبب مييو فج رب مو سب
ربه عت غض رق ية دالله تعال ى قد سب .وهو دالكفر، ورحم
فمن دالله؛ لقييوله:  صل  عض يض ف عح نن دالنعمة م ومن فودائد هذه دالية دالكريمة أ

فميين داللييه ثم إذا رخوله نعمة(( صل  عضيي يض ف عح رله نعمة) فالنعمة م نو  )) (خ
نة عيين عمييل فييإن دالنسييان لييو رأ رفيي عز وجل؛ لنامها ل يمكن أن تكييون مكا
فحييد بييالمليين فبييل ودا يله ل يقا نة دقيقة لكان عم فله محاسب فسب عل ى عم يحو

نن بعييض دالعلميياءأينمن  نبييا، بييل إ يرج مغلو رعم دالله عز وجييل فيخيي فن فمن  ؟ 
عفس دالعمل ميين فمن نعمة دالله، ن نن دالعمل دالصالح  رحمامهم دالله يقولون: إ
نة رصار نعميي رر دالشكر  نة، وإن شك ير نعم رر دالعمل صار دالشك رك دالنعمة فإذدا ش
يل دالشاعر :أخرب ى وعل ى هذدا قو
يب دالشكر فج فلامها ي ني له في مث نة   عل فه نعم رة دالل فري نعم إذدا كان شك



رل دالعمر رص نت فكيف بلوغ دالشكر إل بفضله    وإن طالت داليا م ودا
نل ل؟ صحيح صحيح هذه و
يب دالشكر فج فلامها ي ني له في مث فه نعمة      عل رة دالل فري نعم إذدا كان شك
رل دالعمر نتص فله    وإن طالت داليا م ودا يغ دالشكر إل بفض فكيف بلو
ة، ثيم إن يرك إيياه نعم عرته فشيك لنك إذدا أنعم دالله عليك نعمية ثيم شيك
قردا رة أخرب ى وهلم ج رته عل ى دالشكر فامهو نعم عر .شك
نن دالكافر -وإن شيئت فقيل: دالنسيان- ينسي ى ومن فودائد دالية دالكريمة أ
ييييه، فسييي، ثييم عيياد إليي ى غ نة بعد ضييرورة ن دالنعمة، إذدا أنعم دالله عليه نعم
نن قددا عل ى دالنسان، هذدا هو وداقع دالنسان، وداقييع دالنسييان أ وهذدا خطير ج
ييييه، فسي ذلك ثم عاد إل ى غ رعم عليه نعمة بإنجائه من ضرورة ن دالله إذدا أن
يلييول هييذه يح نر بالنيياس يمكيين فييي حييال  يميي وهذدا يقع نجد دالحدداث دالن ت
دالحييدداث يمكيين أن يكييون لامهييم رجعيية بعييض دالشيييء، ولكيين إذدا زدالييت
يلامهييم دالشيير دالضرورة عادودا إل ى ما كييانودا عليييه ميين قبييل بييل ربمييا يحم
رر رك نن دالله تعال ى ذ ييامهم، وهذدا له خطورته؛ فإ ودالبطر عل ى أن يزيدودا في غ
نن داللييه ييه بعد إنقاذه من دالامهلك فإ نن دالنسان إذدا عاد إل ى غ رأ في دالقرآن 
فمن دالول ند  رش صب أ يبه بعذدا .يصي
يكر ما دعا نن دالكافر يعود إل ى كفره ول يذ ومن فودائد هذه دالية دالكريمة أ

ره إليه من قبل وهو إنقاذه من دالضرورة؛ لقوله تعال ى: ((  تسممي مممادالل ن
مدا  (( كان يدعو إليه م ن قبل وجعل لله أندا
نن داللييه أنكيير عليي ى ند له؛ ل فن نن دالله عز وجل ل  ومن فودائد دالية دالكريمة أ
مد عل ى أهل دالتمثيل دالذين أثبتودا للييه رر نددا فيكون في هذدا  رمن جعل له أنددا
نتمثيل فقالودا: إن دالله تعال ى له وجه كوجوهنا ويييد كايييدينا دالصفات مع دال

فقنا وهكيذدا، نقيول: كلم يسيو م هيذدا كيذب وأنتييمكييوعين كأعيننا وساق ك
يتم دالنص عن مييدلوله دالصييحيح؛ إذ عل وأهل دالتعطيل سوداء؛ لنكم أنتم عط
رت لئقية بيالله عييز وجييل فيإذدا أن مدلول دالنصوص في صفات دالله صفا
مد عليي ى ميين؟ يموها، وعل ى هذدا فيكون في دالية ر يت عف نر رح جعلتموها للتمثيل 
عل ى أهل دالتمثيل دالذين أثبتودا دالصفات لله عز وجل مع دالتمثيل، نقييول:
عدلول دالنييص رميي فل فطيييل فييي دالحقيقيية، تعطيييل لميياذدا؟  هذدا دالفعل منكم تع
رت لئقة بييالله عييز رل دالنص فيما يتعلق بالصفات صفا نن مدلو رل دالصحيح؛ 
.وجل



نل فضيي ري نن هؤلء دالكفار يحرصون عليي ى أن  ومن فودائد هذه دالية دالكريمة أ
مل ع ن سبيله((دالناس بفعلامهم؛ لقوله:  تض مي تل نل) عليي ى قييرداءة  فضيي يي فل ) (( 

مل ع ن سبيله((دالضم  تض مي تل   )).
ننه كما يكون دالقتدداء بالقول يكون دالقتدداء بالفعييل كيييف ومن فودائدها أ
فل رل نبا؟ لضيي يلييه دالنييدداد سييب نددا وكان جع رل لله أنددا نن هذدا دالكافر جع ذلك؟ ل
فره  .غي
ير دالنسييان -ول سيييما دالقييدوة- ميين ويتفرع عل ى هذدا فائييدة وهييي تحييذي
نن دالنيياس ية- ميين دالمخالفيية؛ ل رفة، تحذير دالنسان -ول سيما دالقدو رل دالمخا

يتييم؟ فمث عف فله عر يجون بفع رت يب دالعلييم إذدا قييا منلسوف يقتدون به ويح  طييال
نك رأسه ومرة يحك ظامهره يح إل ى دالصلة يكثر دالحركة يكثر دالحركة مرة ي

فركومرة يحك بطنه ومرة  رته ومرة يكتبيع يظر ساع  عينه ومرة يعني ين
نن رعييل هييذدا دالشيييء فييإ فته، إذدا كان هذدا طييالب دالعلييم يف نكر في صل رذ ما ت
ية دالحركية صد مين دالنياس كيثر فكر علي ى وداحي عن يأ يدون به لو  رت دالناس سوف يق
ننييا ننكيير عليي ى بعييض دالنيياس دالمعيياملت رعييل. ولامهييذدا أحيا لقييال: فلن يف
فمن دالناس ممن هو من طلبة نية فيقولون: فلن يفعل كذدا  فل يي رح نت يربوية دال دال
دالعلم، فالناس يحتجون وهذه دالية تدل عل ى أن دالقتدداء يكييون بالفعييل؛

مل ع ن سممبيلهلقوله: ((  تض مي تل مدا  مل لله أندا  )) ولييم يقييل: ودعيياوجع
رلل رضلل دالناس سببا لضيي فل نبا  رله سب رل فع يلودا عن سبيله بل جع فض ري دالناس ل
دالناس وهذدا يدل عل ى: دالقتدداء بالفعل كالقول، طيب وأما عليي ى قييرداءة
فله: (( رل دالنييدداد للييه ضييلل؛ لقييو ععيي رج نن  عؤخييذ منييه فائييدة وهييي أ يي دالفتح ف
تله مل ع ن سبي تض مي تل  )).
ومن فودائد هذه دالية دالكريمة تامهديد هؤلء دالكفار دالذين داتخذودا ميين دون

ند  تؤخذ يا رشيد؟دادالله أنددا
قل تمتع (( :دالطالب  ))

نين دالله سبحانه قل تمتع بكفرك قليل  من قوله: ((:دالشيخ )) وقد ب
رة هذدا دالتمتع فقال:  من((وتعال ى صف ملو مك نأ مي مو من  معو مت مم مت مي مروا  مف مك م ن  تذي مل  وا

مم  معا نن منل مل ا مك نأ مت مما  نم)) دالبامهائم (( مك مه مل مو ى  نث مم مر  منا موال  )).
رسييب عن يت نن دالدنيا مامهمييا طييالت فامهييي قليليية ول  ومن فودائد دالية دالكريمة أ

)) وللرخرة رخير لك م ن الولى (( للخرة ولامهذدا قال دالله عز وجل:
 بل تممؤثرون((يقول للرسول صل ى دالله عليه وسلم، ويقول للعمو م: 

 ))، وقييال دالنييبي صييل ى داللييهالحياة الدنيا * والرخرة رخير وأبقممى
تر ممم ن الممدنياعليه وسلم: (  مع سوط أحدكم في الجنة رخيمم تض نو مم مل



رر ميين دالييدنيا وميياوما فيها فضع دالسوط دالسوط عصا قصيييرة خييي  ) مو
عت إل ى قيا م دالساعة بما فيامهييا ميين رأ يلامها منذ نش فيامها، من دالدنيا أي دنيا؟ ك
نل نتييع قلي رر من دالدنيا وما فيامها، ولامهذدا قال: تم نزخارف وداللامهو ودالزينة، خي دال
نييية يم رك ننا وقليليية  رته فامهي قليلة زم يل شامهو فامهذه دالمتعة للكافر وإن كان ينا
.وقليلة كيفية
نن دالكفار ملزمون للنار ل يخرجون منامها  ومن فودائد هذه دالية دالكريمة أ

أصحاب النار (( :دالطالب  ))
فز م، ودالملز مأصحاب النار لقوله: (( :دالشيخ فحب مل نن دالصا . )) ل

ومن فودائد دالية دالكريمة مخاطبة دالنسان بما يليق بحيياله فامهييذدا دالكييافر
نردا يخاطب بامهذدا دالخطاب دالقاسييي وهييو؟ رة دالله كف ندل نعم فند دالذي ب دالمعا

مل إنك ممم ن أصممحاب النممار((  نع بكفرك قلي مت  )) بينمييا لييو كييانتتم
دالمسألة مسألة دعوة مييا قابلنيياه هييذه دالمقابليية، ل نقيول لميين نييدعوه

رمن؟ عاندلل فل نل إنك من أصحاب دالنار لكن نقوله  إسل م: تمتع بكفرك قلي
نردا ندل نعمة دالله كف ربر وب .وكا

تم ن أصممحابومن فودائد هذه دالية دالكريمة إثبات دالنار؛ لقوله: ((  إنك 
فدهييا دالن: دالول: )) ويجب علينا في إثبات دالنار شيئانالنار يت وجو  إثبييا

رضييت عليييه دالجنيية فر يع نن دالنبي صييل ى داللييه عليييه وسييلم  وأنامها موجودة فإ
يب فيامهييا نذ رعيي يي رمن  ردها ورأب ى  وعرضت عليه دالنار في صلة دالكسوف وشاه
رب اح صة حبسيتامها حيت ى مياتت، ورأب ى فيامهيا ص نذب بامهير نة تعي رأب ى فيامها داميرأ
رجن تعرفونه؟ رجن ودالمح عح فم نذب، صاحب دالمحجن رجل معه  ييع رجن  عح فلم دا

  عصا ...:دالطالب
نية دالييرأس،:دالشيخ فن رجن عصا مح عح فم رجان،  عح فم  هو عندنا في داللغة دالعامية 

فبك دالمتاع متاع دالحاج برأس دالمحجن فييإن نر بالحجاج فيش يم هذدا دالرجل ي
رجين أمسييك بيه رن له صاحب دالمتاع قال: ودالله هييذدا دالمحجين، دالمح نط رف رت
سامحني ممكن يقول: سامحني أو ما يقولامها لكن يمكيين بعييض دالنيياس
رذه، فرآه دالنبي علييه دالصيلة ودالسيل م نطن له أخ رف رت ري يقول هكذدا، وإن لم 
نخر دالنبي عليييه رأ يلي صلة دالكسوف، ثم ت فنه وهو يص نذب في دالنار بمحج يع
يتييه إياهييا نذدا فرؤي عفييح دالنييار، إ رل ربه من  فصي رة أن ي نخر مخاف رأ دالصلة ودالسل م ت
ردة نبيي رؤ نن دالنييار م نية، طيب هذدا وداحد دالشيء دالثاني، يجب أن نؤمن بييأ يس فح
نمييا؛ ردة ددائ نبيي يلامها ما هم عنامها بمخرجييين وهييي مؤ نذب فيامها أه فدين يع فب أبد دال
فمن دالقييرآن: دالموضييع دالول ردها في ثلثة موداضع  ركر تأبي نن دالله تعال ى ذ ل
في سورة دالنساء ودالموضع دالثاني في سورة دالحزداب ودالموضع دالثييالث



ية داللييه يييبين لنييا دالموضييع دالول فييي سييورة فييي سييورة دالجيين، وهدداييي
دالحزداب؟
... :دالطالب

 في سورة دالنساء قصدي؟:دالشيخ
: حق دايش؟دالطالب

نن دالنار مؤبدة؟دالشيخ نن دالله ذكر أ : أ
وأعد  إن الله لع ن الكافري ن(( :دالطالب  ))

 ل ل ل، في سورة دالنساء:دالشيخ
... :دالطالب

  ل ل:دالشيخ
وم ن يعص الله ورسمموله ويتعممد حممدوده قوله تعال ى: (( :دالطالب

))
 ل:دالشيخ

نم((: دالطالب مهمم مل مر  تفمم نغ مي تل مه  ملمم ت ن ال مك مي نم  مل مموا  مل مظ مو مروا  مف مك م ن  تذي مل من ا  إ
مقا  تري مط نم  مه مي تد نه مي تل مل  مدا)168(مو مبمم مأ مها  تفي م ن  تدي تل مرخا مم  من مه مج مق  تري مط مل  تإ  

))
نددا)، طيييب دالموضييع:دالشيخ  أحسنت تما م، هذي صريحة (خالدين فيامها أب

رمن؟ دالثاني في سورة دالحزداب 
مرا(( قوله تعال ى: :دالطالب تعي مسمم نم  مه مل مد  مع مأ مو م ن  تري تف مكا نل م ن ا مع مل مه  مل من ال تإ  

مرا)64( تصي من مل  مو ييا  تل مو من  مدو تج مي مل  مدا  مب مأ مها  تفي م ن  تدي تل مرخا   )).
مرا ((نعم  :دالشيخ تعي مسمم نم  مهمم مل مد  معمم مأ مو م ن  تري تف مكا نل م ن ا مع مل مه  مل من ال تإ  )64(

مرا  تصممي من مل  مو ييمما  تل مو من  مدو تج مي مل  مدا  مب مأ مها  تفي م ن  تدي تل دالموضييع دالثييالث ))مرخا
؟في سورة دالجن

مم رخالممدي ن(( :دالطالب من مه مج مر  منا مه  مل من  تإ مف مه  مل مسو مر مو مه  مل تص ال نع مي ن ن   وم
(( فيها

 وين دالتأبيد؟:دالشيخ
مه ((:دالطالب مل مسو مر مو مه  مل تص ال نع مي ن ن  ((  وم

من له: (( دالشيخ فإ  ))
مم(( :دالطالب من مه مج مر  منا مه  مل من  تإ مف   ))

 نعم، وين دالتأبيد؟:دالشيخ
مدا(( :دالطالب مب مأ مها  تفي م ن  تدي تل مرخا   ))



مدا (( :دالشيخ مب مأ مها  تفي م ن  تدي تل مرخا نل  )) تما م، بعد هذدا ل يمكن أن نقبييل قييو
نص نن دالنييار غييير مؤبييدة، ول نقابييل هييذدا دالنيي رأ يي عالم كان ب فريح من أ نصيي دال

رله تعييال ى:  نن قييو مقت غضممبي (بقياسييات؛ ل مب تتممي سمم مم نح من ر هييذدا ) إ
فدق لكن دالخبر يجوز تخصيصييه فنقييول: أهييل رر صا ركم وخب نص مح صحيح ن

نل للرحمة نياهم عل ى دالتأبيد هييي ميين كمييال، دالنار ليسودا أه وعقوبة دالله إ
رضودا داعمييارهم بييالكفر فته، من كمال دالعدل ودالحكمة فكما أم فله وحكم عد
نضا تذهب عليامهييم بييالجزداء ودالعقوبيية، نل دالدنيا أفنوها بالكفر، فالخرة أي ك
هذدا هو دالعدل وهذه دالحكمة أليس كذلك؟ نقول: عمرك في دالييدنيا كلييه
فضيي بيالجزداء نذدا حياتييك فيي دالخييرة تم مض ى بالكفر مض ى في دالكفيير، إ
رة فييي دالييدنيا رة لك في دالخرة كما أنييه لييم يكيين لييك حيييا ودالعقوبة ل حيا

يا شيخ دالوقت ما دانتامه ىبطاعة دالله.  .
إنك م ن أصحاب النارنعم، يقول: من فودائد دالية نعم ((   )) 

مماثم قال تعال ى: ((  مدا وقائ مم ن هو قانت آناء الليل ساج  )) إلييي ىأ
رلل عد رتييح للنسييان دالسييت نن دالقرآن دالكريييم يف فمن فودائد هذه دالية أ فره.  آخ

ننهبدالعقلي يعني  قيييا وذلييك {يرحمييك داللييه} أ فل نضييا عق يعييرض دالشييياء عر
رميين هييو عيياص، بكييل رمن هو قييانت و نل  يبر ودالتفامهم، فمث رد نت وذلك بطلب دال
يل هذدا عل ى دالعاقل ماذدا يقييول؟ يقييول: يل هذدا وحا رضت حا فر يع بساطة إذدا 
رمن هو قانت آنيياء دالليييل ليييس كميين هييو عيياص، وهييذه ميين ل يستويان 
نل إليي ى دالطرق دالتي ينبغي لطالب دالعلم عنييد دالمنيياظرة أن يتخييذها سييبي
ن دالخصيو م قيد ل يقتنعيون بمجيرد داليدليل نردا م نن كيثي إفحا م دالخصيم؛ ل
نيما في دالوقت دالحاضر حيث فس فري فنسوق إليامهم دالدليل دالنظري، ول  رث رل دا
نل وهييو رس سييبي رر من دالناس -إن لييم أقييل أكييثرهم- طريييق إبلييي رذ كثي رخ نت دا
ينييون أنييه نل، يعني معارضة دالنصوص بما يظ ينه عق رما يظ فب عمع  ية دالس رض معار
رم داليقين- أنه ليس في دالنصوص ما يخالف دالعقييل عل فع عقل، ونحن نعلم -
يده دايييش؟ دالعقييل دالصييريح ويكييون نددا، بل في دالنصوص ما يؤييي دالصريح أب
مل منامهما يقوب ى بالخر، وقد ذكر دابن دالقيم رحمييه داللييه نددا لامهذدا، ك هذدا شاه
يضييامها لبعييض هييي: دالكتيياب نن لدينا أربعة أدلة كلامهييا يشييامهد بع في دالنونية أ
ودالسنة ودالعقل ودالفطييرة. هييذه دالدليية دالربعيية ل يمكيين أن تتنيياقض أو

رامهد له، ودالله أعلم نعمتتناف ى نضا ويش يضامها يؤيد بع   بل بع
أم تحسممب أن أكممثرهم يسمممعون أو (( :في قوله تعييال ى :دالطالب

؟هل يدل عل ى ... )) يعقلون



رمن سمع وعقل وإل كل كييافر ل يسييمع:دالشيخ فمع   ل، فيه من عقل وس
.ول يعقل
... :دالطالب

نن داللييه علييه:دالشيخ رمي نن داللييه عليامهيم بالامهدداييية إذدا  رمي  بعض دالناس داللييي 
.بالامهدداية خرجودا عن دالكفر
... :دالطالب

 أي نعييم يعنييي فييي دالمسييتقبل يعنييي يسييمعون أو يعقلييون فييي:دالشيخ
دالمستقبل قد يكون يمن دالله عليامهم لكن ما ددامودا في هذدا دالحال فييإنامهم

نن هم إل كالنعممام بممل هممم((ل يسمعون ول يعقلون ولامهذدا قييال:   إ
مل  مضل سبي نن دالكييافر ليييس))أ عرت مودافقة للييية هييذه أ  فالية دالتي ذك

عمع ول عقل   .عنده س
ما قيل عن شيخ دالسل م من دالقول بفناء دالنار؟ :دالطالب

نن دالييذي قييال بفنيياء دالنييار:دالشيخ فرض أ  ما هو صحيح ما هو بصحيح ولنفيي
يلييه فمن شيخ دالسل م ألف مرة هل نقب رضل  رشاه من ذلك- أبو بكر أف -وحا
نفييا للكتيياب نل مخال رنا قييو عد يلييه، دالحقيقيية إذدا وجيي مييع وجييود داليييات؟ ل نقب
نجة رله ح رعل قو فذر عنه ل أن نج رت رفنا أن نع فق نن مو صل به فإ ودالسنة من أي قائ
عل ى كل م دالله ورسوله، وداضح؟ مامهما كيان يعنييي ميا فييي أحييد معصيو م
رميين عصيمه داللييه عييز وجييل نددا إل  ليس في أحد معصيو م ميين دالخطييأ أبيي
 كالرسل

نل)؟ :دالطالب فض ري فل نل) أبلغ من قرداءة ( فض يي يمكن نقول أن قرداءة (ل
نل:دالشيخ رض نل لنه  رض رأ نل،  رض نل لنه  رض . ل، لكن يمكن أن نقول: إنه أ

... :دالطالب
يره للغييير، لكيين إذدا قلنييا: إنييه:دالشيخ نل متعدي ضيير فض يي ند ل شك  رع  هذدا مت

نيا يكيون مجميوع دالقرداءتيين فيامهميا فائييدة ميا تحصييل نل ثان رض رأ نل ف نو نل أ رض
أحدهابانفرداد  .

منوا(( :دالطالب مسمم نح مأ م ن  تذي ملمم تل نم  مك مب مر مقوا  مت منوا ا مم م ن آ تذي مل تد ا مبا تع ميا  نل  مق  
مفى مو ميمم مممما  من تإ تة  مع تسمم موا ته  ملمم مض ال نر أ

م مو تة  من مسمم مح ميا  نن دد ته المم تذ مهمم تفممي 
بب  مسا تح تر  ني مغ تب نم  مه مر نج مأ من  مرو تب مصا مد )10(ال مبمم نع مأ نن  مأ مت  نر تممم مأ بني  تإ نل  مق

م ن  بدي مه ال مل مصا  تل نخ مم مه  مل م ن )11(ال تمي تل نس مم نل مل ا مو مأ من  مكو مأ نن  متل مت  نر تم مأ مو  )
بم )12 تظيمم مع بم  نو ميمم مب  مذا معمم ببممي  مر مت  ني مص مع نن  تإ مف  مرخا مأ بني  تإ نل  مق  )13(

تني تدي مه  مل مصا  تل نخ مم مد  مب نع مأ مه  مل تل ال مق  )) 


